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ПРОЕКТ

ЗА РАЗВИТИЕТО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТА И СОЦИАЛНИЯ
ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА МЕЗДРА
ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2019 ГОДИНА

Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта е основен
документ на Община Мездра, който анализира състоянието и очертава тенденциите за
развитие на спорта, с цел подобряване здравето и физическото развитие на
гражданите в общината. Настоящата програма показва, че е осъзната необходимостта
от създаване на нова политика на базата на ясно определени приоритети. В нея се
обобщава състоянието на физическото възпитание и спорта в община Мездра и се
предлагат действия за изпълнението й. Програмата е в синхрон с поставените цели и
дейности на Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в
Република България 2012 – 2022 г., Национална програма за развитие на физическото
възпитание и спорта 2012 – 2016 г. и Закона за физическото възпитание и спорта.
І. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
За пълноценното и хармонично функциониране на спорната дейност решаваща
е ролята на местните органи на самоуправление. Това се обуславя от факта, че в
техните прерогативи е фокусирана цялата социално‐икономическа и културна политика
на държавата, както и съответните финансови, материално‐технически и демографски
условия за нейното реализиране на местно ниво. Това определя и конкретните
задължения на общинските власти за подобряване на здравето и физическата
дееспособност на гражданите, което предполага включване на следните дейности:
‐ стопанисване и рационално използване на материалната спортна база от
всички слоеве на населението;
‐ провеждане на активна пропагандна и организаторска дейност за внедряване
на здравословен начин на живот чрез системни занимания с физически упражнения и
спорт, като неразделна част от битовата култура на всеки гражданин;
‐ активна подкрепа на съответните спортни клубове и други обществени
териториални сдружения и организации за провеждане на тренировъчна и
състезателна дейност, както и други разнообразни форми на двигателна активност –
туризъм, активен отдих сред природата, съчетан с други форми за осмисляне на
свободното време – събори, празници и културно обществени мероприятия;
‐ осигуряване на необходимите средства за тези дейности от общинския
бюджет, собствени приходи на обществените организации, парични средства от
различни външни донори.
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ІІ. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ
Програмата очертава виждането на местното управление за развитие на спорта
и социалния туризъм на територията на Община Мездра.
Утвърждаването на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм като
средство за подобряване на здравето и физическата годност на населението,
максималното разширяване дела на обхванатите в организирания спорт за всички от
разнообразни социални групи, както и издигане на спортния престиж на местните
спортисти на регионално, национално и световно равнище се осъществява чрез
следните стратегически подцели:
1. Усъвършенстване координацията, синхрон и оперативно взаимодействие
между Общинска администрация от една страна и спортните клубове от друга.
2. Изготвяне на ежегоден спортен календар на Община Мездра, който чрез
съвкупност от спортни мероприятия да се превърне в основен двигател на спорта сред
децата и младежта в Общината.
3. Модернизация на спортната инфраструктура, която да задоволи
потребностите на населението от спортни занимания с физически упражнения и спорт.
4. Осигуряване на оптимални условия и възможности за практикуване на спорт
за всички и социален туризъм.
5. Планиране на адекватна медийна политика, съобразена с постиженията на
местните спортисти в различните спортове в Общината.
ІII. ПРИНЦИПИ
Реализирането на програмата е органически обвързано с програмите за
образователно, социално и здравно развитие. Това определя и основните принципи за
нейното изграждане и функциониране в новите социално‐икономически условия:
- Обвързване на физическото възпитание и спорта и социалния туризъм със
здравето на занимаващите се;
- Обединяване усилията на обществени спортни организации и общинска
администрация за създаване на необходимите условия за стимулиране заниманията с
физически упражнения, спорт и туризъм;
- Целесъобразно разпределение на финансовите средства от общинския
бюджет и споделяне на отговорностите на местната власт в лицето на Общинска
администрация и спортните клубове за реализацията на настоящата програма;
- Широко разгръщане на демократичността и самоуправлението при
формирането на различните форми на сдружаване, както и при избора на конкретните
средства и способи за практически занимания, в зависимост от възможностите и
интересите на хората;
- Осигуряване на системност и диференциран подход при заниманията с
физически упражнения и спорт, като основа за физическото и духовно
усъвършенстване и изява на човека;
- Комплексно обвързване на физическото възпитание и спорта със
здравеопазването, образователните, научните и културните институции в единна
функционална система за увеличаване на нейното балансирано въздействие върху
всички слоеве от населението.
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IV. ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА

мярка

1. Създаване на
оптимални
възможности за
самостоятелно
или организирано
практикуване на
спорт за всички и
социален туризъм

А. СПОРТ ЗА ВСИЧКИ И СОЦИАЛЕН ТУРИЗЪМ
СПОРТ В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
отговорни
дейност
срок
институции
•Община Мездра
1.1. Разработване на
•Спортни клубове
спортно-туристически
•Ежегоден
•Училища
календар на Община
м. декември
•Инициативна
Мездра
група по туризъм
1.2.Провеждане на
общински
информационни
кампании с цел
•Община Мездра
•Дати,
популяризиране на
•Вестник „Мездра
свързани с
двигателната
21 век“
българския
активност и
•Местни и
спорт и
здравословен начин
областни медии
туризъм
на живот сред
населението на
общината
1.3. Организиране и
провеждане на открит
•Ежегоден
футболен турнир на
•Община Мездра
м.м.
малки врати за
април/май
фирмени, квартални и
селски отбори
•Община Мездра
1.4. Организиране на
•Училища
•Ежегоден
плувен курс за
•Център за
м.м. юлиученици от 1-8 клас
подкрепа за
август
през лятната ваканция
личностно развитие

2.Създаване на
условия за
подпомагане
практикуването
на социалния
туризъм от
различни слоеве
от населението

2.2. Изграждане и
поддържане на
спортно‐туристическа
база, зони за отдих и
здраве, подходящи
маршрути до хижи,
екопътеки и
популяризирането им
2.3. Включване и
финансиране на
туристически походи
в Спортно –
туристическия
календар на Община

•Община Мездра
•Спортни клубове
•Училища
•Инициативна
група по туризъм

•Община Мездра
•Инициативна
група по туризъм

финансиране

•Общински
бюджет

•Общински
бюджет
•Информационни
материали от
различни
институции

•Общински
бюджет

•Общински
бюджет

Постоянен

•Общински
бюджет
•Средства по
проекти

•Ежегоден
до 30
декември

•Общински
бюджет

3

3.Подпомагане
спортното
израстване на
децата и младите
хора от общината,
чрез изграждане
на умения и
навици за
системни
занимание с
физически
упражнения и
здравословна
двигателна
активност

Мездра
2.4. Включване на
организирани от
„Спелеоклуб - Мездра“ •Община Мездра
мероприятия в Спортно--•Спелеоклуб - туристическия
Мездра
календар на Община
Мездра
3.1.Оказване на
съдействие от
•Община Мездра
общинските власти
•Спортни клубове
при организацията на
•Център за
извънкласните
подкрепа за
спортни дейности –
личностно развитие
тренировъчни и
състезателни
3.2. Подпомагане на
спортните клубове
при разработването и
кандидатстването по
програми и проекти
за осъществяване на
•Община Мездра
спортни дейности,
насочени към
широките слоеве от
населението,
желаещи да се
занимават със спорт.

•Ежегоден
до 30
декември

•Общински
бюджет

•Постоянен

•Постоянен

Б. ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
мярка

1.Оптимизиране
двигателния
режим на децата

дейност
1.1. Осигуряване
възможност на децата
в учебните заведения
да се занимават със
спорт по избор,
предложен им в
извънкласните форми
1.2. Осигуряване на
свободен достъп до
спортните обекти и
съоръжения за
учениците през
свободното от учебни
занятия време
1.3. Стимулиране

отговорни
институции

•Община Мездра
•Детските градини
•Спортни клубове

срок

•Ежегодно
до 31
октомври

финансиране
•Програма на
ММС „Спорт за
деца в детските
градини“
•Такси от
родителите

•Община Мездра
•Училища
•Спортни клубове
•Постоянен
•Център за подкрепа
на личностно
развитие
•Община Мездра

•Ежегоден

•Общински
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в училищата и
детски заведения,
чрез физически
упражнения,
спорт и игри,
което да стане
неразделна част
от тяхното
личностното
развитие и
възпитание

създаването на детски
спортни школи като
обособени структури
към спортните
клубове за първична
селекция и обучение
на талантливи деца за
спортно развитие
1.4. Регулярно
организиране на
срещи между
спортните клубове и
преподавателите по
физическо възпитание
в училищата, с цел
селекциониране и
подготовка на
талантливи деца и
тяхното насочване
към спортните
клубове

•Община Мездра
•Спортни клубове
•Училища

бюджет
•Бюджети на
училищата
•Средства на СК

•Ежегоден
до 31
октомври

1.5. Поддържане,
реконструкция и
модернизация на
спортните площадки
към детските
заведения и
училищата

•Община Мездра
•Детски градини
•Училища

•Постоянен

2.1. Обогатяване на
общинския спортен
календар с повече
мероприятия,
ангажиращи децата и
учениците

•Община Мездра
•Спортни клубове

•Постоянен

•Училищни
ръководства
•РИО на МОН

•Ежегоден
•Държавен
по указание
бюджет
на МОН

•Училища

•Ежегоден
•Средства по
по указание
проекти от МОН
на МОН

2.2. Използване на
допълнителните
часове по ФВС за
излети и походи по
екомаршрути
2.Насърчаване на
децата и
младежите към
занимания със
спортна дейност,
като им се

•Училища
до 31
•Спортни клубове
октомври
•Център за
подкрепа за
личностно развитие

2.3. Кандидатстване
по Проект „Твоят час“
в тематична област:
спорт, по ОП "Наука и
образование за

•Общински
бюджет
•Бюджети на
училищата
•Средства по
проекти
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предоставя избор
от спортни
дисциплини

интелигентен растеж"
2014-2020 г. на МОН
2.4. Сформиране на
групи за начална
спортна подготовка,
водени от
специалисти по
съответния спорт
2.5. Организиране и
провеждане на
общински етап от
Ученическите спортни
игри с участието на
отбори от всички
училища в общината
2.6. Провеждане на
спортни и
туристически
мероприятия,
съгласно спортните
календари на всяко
училище

3.Провеждане на
ежегодни тестове
за измерване на
физическата
дееспособност на
учениците

2.7. Въвеждане на
СИП по спортни
дисциплини в
детските градини
3.1. Есенно тестиране
на учениците от
учителите по ФВС
3.2. Пролетно
тестиране на
учениците от
учителите по ФВС

•Училища
•Спортни клубове
•Постоянен
•Център за
до 31
подкрепа за
октомври
личностно развитие

•Държавен
бюджет
•Средства на СК
•Общински
бюджет

•Община Мездра
•Училища

•Ежегоден
•Общински
по указание
бюджет
на МОН

•Училища

•Съгласно
спортните
календари
на
училищата

•Детски градини

•Ежегоден
до 31
октомври

•Училища

•Ежегоден
до 31
октомври

•Училища

•Ежегоден
до 31 май

•Бюджет на
училищата

4. Изготвяне
Проекти по ПМС
129/ 2000 г.,
съгласно
изискванията и
критериите на
МОН

4.1. Целесъобразно
използване на
средствата по ПМС №
129/2000 г.

•Училища
•Детски градини

•Ежегоден
до 31 март

•Държавен
бюджет

5.Стимулиране на
деца с изявени
дарби в областта
на спорта

5.1. Връчване на
годишни награди на
деца с изявени дарби
в областта на спорта

•Община Мездра
Училища

•Ежегоден
24 май

•Общински
бюджет

6

5.2. По реда на
Наредба за условията
и реда за
осъществяване на
закрила на деца с
изявени дарби,
приета с ПМС №298
от 17.03.2003 г.

•Община Мездра
•Училища
•Спортни клубове

•Постоянен

•Държавен
бюджет

В. ФИЗИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ И СПОРТ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И В НЕРАВНОСТОЙНО
ПОЛОЖЕНИЕ
мярка

дейност

1.1. Приобщаване на
хора с увреждания и
пенсионери в
1.Подобряване
занимания със спорт в
качеството на
спортните клубове и
живот на хората с
участието им в
увреждания и
спортни прояви
насърчаване
1.2. Приобщаване на
тяхната социална
деца от социално
интеграция, както
слаби семейства и от
и възможността
малцинствените групи
за изява и
за активно занимание
постигане на
със спорт в спортните
спортни
клубове
резултати.
1.3. Кандидатстване с
проекти по
програма“Спорт за
деца в риск” на ММС
2.Осигуряване
2.1. Привеждане на
достъп до спортни спортните обекти и
обекти и
съоръжения в
съоръжения за
съответствие с
хора с увреждания изискванията за
и в неравностойно достъп на хора с
положение
увреждания

отговорни
институции

срок

финансиране

•Спортни клубове
Шахмат и
Художествена
гимнастика

•Постоянен

•Спортни клубове

•Постоянен

•Спортни клубове

•Постоянен

•Бюджет от ММС

•Община Мездра

•Постоянен

•Общински
бюджет

•Бюджет на СК

Г. ЕЛИТЕН СПОРТ И СПОРТНИ КЛУБОВЕ
мярка

дейност

1.1.Ежегодно
финансово
подпомагане на

отговорни
институции

•Община Мездра

срок

финансиране

•Ежегодно
- два пъти
•Общински
годишно
бюджет
до 30 юни и
до 31
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1.Създаване на
оптимални
условия за
развитие на
спортните
клубове

2.Осигуряване на
условия и
оказване на
съдействие на
спортните
клубове при
организиране,
провеждане и
участие на
различни спортни
прояви

3.Популяризиран
е постиженията
на спортните
клубове

спортните клубове
според утвърдените
от кмета на общината
критерии

декември

1.2.Предоставяне за
безвъзмездно
ползване на
училищната спортна
база от спортните
клубове,
•Училища
регистрирани като
сдружения с
нестопанска цел в
обществена полза на
територията на
община Мездра
2.1. Предоставяне на
общинската спортна
•Община Мездра
база за провеждането
•Училища
на спортни състезания
и турнири
2.2. Изработването на
афиши за предстоящи
състезания и турнири

•Община Мездра
•Спортни клубове

•Постоянен

•Постоянен

•Общински
бюджет
•Бюджет на
училищата

•Постоянен

•Общински
бюджет

3.1.Връчване на
годишни финансови
награди на
церемонията „Спортист
на годината на Община •Община Мездра
Мездра“ на всички
спортисти в „Топ 10“,
Треньор №1 и „Отбор
на годината“.

•Ежегоден
•Общински
до
бюджет
25 декември

3.2. Чрез публикации
в медиите

•Постоянен

•Общински
бюджет

•Постоянен

•Общински
бюджет

•Ежегодно
до 25

•Общински
бюджет

•Община Мездра

4.1.Морално и
финансово
•Община Мездра
стимулиране на
•Общински съвет
изявени спортисти и
треньори, постигнали
високи резултати
4.2. Връчване
еднократна финансова •Община Мездра
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4.Стимулиране и
мотивиране на
картотекирани в
спортните
клубове деца,
младежи, мъже и
жени, както и
техните треньори

5. Оказване на
методическа и
техническа
помощ от
Общинска
администрация
на спортните
клубове

награда „Спортист на
годината“ на Община
Мездра
4.3. Връчване
еднократна
финансова награда
„Треньор на
годината“ на Община
Мездра
4.4. Връчване
еднократна
финансова награда
„Отборна годината“
на Община Мездра

декември

•Община Мездра

•Ежегодно
до 25
декември

•Общински
бюджет

•Община Мездра

•Ежегодно
до 25
декември

•Общински
бюджет

5.1. При изготвяне на
различни документи
свързани с дейността
на спортните клубове

•Община Мездра

•Постоянен

5.2. При изготвяне на
проекти за
кандидатстване по
програми на ММС

•Община Мездра

•Постоянен

•Ежегодно
до
20 януари

•Бюджет от ММС

•Спортни клубове

•Ежегодно
до 31
декември

•Бюджет от ММС

•Спортни клубове

•Ежегодно
до 28
февруари

6.1. По „Програма за
развитие на спортните •Спортни клубове
клубове”
6. Кандидатстване 6.2. По „Програма за
развитие на спорта за
на спортните
клубове с проекти високи постижения“
за финансиране
по различни
програми на ММС
6.3. По други
програми
финансирани от ММС

•Бюджет от ММС

Д. СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
мярка

дейност
1.1. Поддържка и
опазване на стадион
„Локомотив“ в

отговорни
институции
•Община Мездра
•ОбП „Чистота“

срок

•Постоянен

финансиране
•Общински
бюджет
•Бюджет от ОбП
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Мездра

1. Поддръжка и
ремонт на
съществуващата и
изграждане на
нова спортна
инфраструктура
на територията на
Община Мездра

1.2. Поддръжка и
ремонт на
училищната спортна
база и съоръжения

•Училища
•Община Мездра

•Постоянен

1.3. Поддръжка и
ремонт на детски и
спортни площадки на
територията на
община Мездра

•Детски градини
•Община Мездра

•Постоянен

1.4. Маркиране,
поддържане, ремонт
и обезопасяване на
туристическите
маршрути и пътеки в
Общината за
социален туризъм

•Община Мездра
•Инициативна
група по туризъм
•Спелеоклуб

•Постоянен

1.5. Насърчаване на
инвестициите за
развитието на спорта
и социалния туризъм
чрез предоставяне
при облекчени
условия на терени за
изграждане на
спортни и
туристически обекти
на спортни
организации

•Общински съвет
•Община Мездра

•Постоянен

1.6. Доизграждане на
тренировъчен
футболен терен от
източната страна на
ст. „Локомотив“

•Община Мездра
•ФК „Локомотив“

„Чистота”
•Бюджет на
училища
•Общински
бюджет
•Средства по
проекти и
програми
•Бюджет на
детските градини
•Общински
бюджет
•Средства по
проекти и
програми

•Общински
бюджет

•Общински
•До
бюджет
31 декември •Средства по
2019 г.
проекти и
програми
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1.7. Доизграждане на
многофункционалната
•Община Мездра
спортна зала в
Мездра

•Общински
•До
бюджет
31 декември •Средства по
2019 г.
проекти и
програми

1.8. Изграждане на
футболен терен,
съблекални и трибуни
в с. Моравица

•Община Мездра
•Кметство с.
Моравица

•Общински
•До
бюджет
31 декември •Средства по
2019 г.
проекти и
програми

•ОУ „Христо Ботев“
•Община Мездра

•Средства по
•До
проекти и
31 декември програми
2019 г.
•Общински
бюджет

•СУ „Иван Вазов“
•Община Мездра

•Средства по
•До
проекти и
31 декември програми
2019 г.
•Общински
бюджет

1.9. Асфалтиране
двора на ОУ „Христо
Ботев“
гр. Мездра

1.10. Изграждане на
нова стрийт-фитнес
площадка в двора на
СУ „Иван Вазов“ гр.
Мездра

2. Предоставяне
на спортните
обекти и
съоръжения –
публична
общинска
собственост

1.11.Подпомагане
оборудването с уреди
и съоръжения на
центрове за
занимания със спорт в
селата на Община
Мездра
2.1. Безвъзмездно
изцяло или частично
за определено време
на институциите в
системата на
предучилищното и
училищното
образование
2.2. Отдаване под
наем и на концесия на
спортни обекти и
съоръжения –
публична общинска
собственост, по реда
определен в ЗФВС.

•Община Мездра

•Постоянен

•Общински съвет
•Община Мездра

•Постоянен

•Общински съвет
•Община Мездра

•Постоянен

•Общински
бюджет
•Средства по
проекти и
програми
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V. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ.
1. Финансирането на дейностите по Програмата за развитие на физическото
възпитание и спорта в община Мездра е основен фактор за нейното ефективно
изпълнение. Основни източници за финансиране са:
1.1. Община Мездра.
1.2. Средства от външни източници – проекти по структурни фондове на
Европейския съюз, други национални програми и проекти на ММС и МОН.
1.3. Собствени приходи на организациите.
1.4. От спонсорство и дарения.
1.5. Други източници
VI. ИЗПЪЛНЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ПРОГРАМАТА
1. Програмата се приема и при необходимост променя с решение на ОбС –
Мездра.
2. Изпълнението на Програмата се осигурява от Общинска администрация във
взаимодействие с учебните и извънучилищните педагогически заведения, спортни и
туристически сдружения, организации и клубове, граждански сдружения и други
институции.
Изпълнението на настоящата програма изисква наличието на развито
гражданско общество. Това означава, че усилията на държавата и общината не са
достатъчни, необходима е активна позиция и по‐голяма инициативност от страна на
отделните граждани, на спортните организации и на всички учебни и детски заведения
на територията на общината. Необходимо е също и поощряване на спортните
организации при организиране на състезания и тренировъчен процес за деца и
младежи със специални потребности, в това число деца, лишени от родителски грижи
и деца в риск.
VІI. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
1. Предизвикване интерес и създаване на мотивация в учениците, младежите и
гражданите на общината за практикуване на физически упражнения и спорт.
2. Подобряване на физическата дееспособност на учениците, разнообразяване
и осмисляне на свободното им време, като противодействие на негативни явления в
обществото.
3. Мотивиране на спортните специалисти и треньорите в спортните клубове и
пълноценното им включване за реализиране на програмата.
4. Ефективно стопанисване и модернизиране на спортната база в общината.
5. Подобряване координацията и взаимодействието между партньорите,
ангажирани с реализацията на програмата.

Предложената Програма има отворен характер и дава възможност за
изменения и допълнения, с цел усъвършенстване на физическото възпитание, спорта
и социалния туризъм в Община Мездра.
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